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Aanleiding – Gezondheids Centrum 
America 

Vertrek huisarts was aanstaande…….. Wat nu? 

America laten nadenken over de toekomst 
middels d.m.v.

• Dorpsdagboeken

• Dorpscafés 

• En in gesprek met de inwoners over wonen, 
welzijn en zorg. 

Functie dorpsondersteuner is o.a. de koppeling 
van hulpvraag aan hulpaanbod.

Voor elkaar zorgen is het devies !!



America: dat stiët Verbinden:

Vervoer in 

America

Opgroeien

Jeugd
Brood op de 

plank

Prettig wonen

Samen zorgen

Koppelen vraag 

/ aanbod

Ontmoeten

Accommodaties Verbinden:

Digitaal 

America Left

Vitaliteits -

coöperatie

De KRACHT van America

Er ontstaan werkgroepen voor alle thema’s !





Gezelligheid in de keuken van het 
LaefHoes 

Ruilbieb de LaeshookDe Kloostertuin

Repaircafé 1 x per maand.



Genieten op de DUO fiets 

Werkgroep Vervoer in America
per 1 mei 2015 actief 



De kracht van America

• Groot gevoel van betrokkenheid bij de gemeenschap
• ‘Aan de slag’ mentaliteit
• Vrijwilligers kunnen hun talenten benutten 
• Goede relatie met de gemeente Horst aan de Maas
• Enkele aanjagers en kartrekkers 
•

Ca. 2100 inwoners – op voldoende afstand van de hoofdkern - 875 gezinnen 
- 50 verenigingen – supermarkt- kindcentrum – veel accommodaties –

agrarisch karakter - grootschalige tuinbouw – trots - vitaal – actief – actieve 
jongeren - gezondheidscentrum ‘t LaefHoes – naoberschap -

wederkerigheid



Activiteiten dorpsondersteuner:
- overleg en verbinding met diverse werkgroepen vanuit 

de Kracht van America. 
- overleg en verbinding met professionele instanties zoals: 

Praktijkondersteuners huisarts, Gebiedsteam gemeente, Provincie, Wonen 

Limburg, Zorgaanbieders, politie, vluchtelingenwerk, collega 
Dorpsondersteuners …….

Overleg en verbinding met: 
vrijwilligers en besturen div. organisaties in dorp, zoals

Vitaliteitscooperatie America Left, Dorpsraad, Dorpsdagvoorziening, Basisschool, 

ruilbieb, Eetpunt, gemeenschapsacc. Aan de Brug,  Kath. Bond van Ouderen,

Zonnebloem …..

en steeds meer individuele hulpvragen van 
inwoners, gemeente en instanties 



Hulpvragen o.a. over
- wonen
- Huis,  tuin en keuken / klusjes
- vervoersvragen
- Administratieve zaken
- Statushouders
- Zorgzaken
- Inzet vrijwilligers 
- Hulpvragen van professionals
- Onrust in de buurt
- Eenzaamheid / gezelschap
- WMO vragen – huishoudelijke hulp
-

Dorpsondersteuner voor 
• 10 uur per week
• Bekostigd door de gemeente Horst aan de Maas
• In dienst van het LaefHoes /  het dorp
• Opstart Zorgcoöperatie America Left



Een voorrecht om als 
dorpsondersteuner deel uit te mogen 

maken hiervan en dit proces mede 
vorm te mogen geven en samen met 

de inwoners van America zoveel 
mogelijk zaken zelf te regelen. 

Het kost geen energie, 
het GEEFT energie !!



Kortom: America bruist ………dankzij 
een geweldig aantal bruistabletten…



Contactgegevens 

Dorpsondersteuner Hay Mulders tel. 06 21274075 E-Mail hay.mulders@ziggo.nl
Bestuur St. LaefHoes Ben van Essen Tel. 06 51034384 E-mail: ben.van.essen@outlook.com

LaefHoes  www.laefhoes.nl info@laefhoes.nl

America Left www.americaleft.nl info@americaleft.nl

America www.inamerica.nl

Zie ook
www.facebook.com/laefhoes
www.facebook.com/americaleft
www.facebook.com/americadatstiet
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